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Özet: Esenler İlçesi Trakya yarımadasının güneydoğusunda yer almaktadır. Coğrafi konum itibariyle Avrupa
yakasının merkezinde yer alan bir ilçedir. Doğuda Bayrampaşa, kuzeyde Sultangazi, Başakşehir, güneyde
Güngören, Zeytinburnu, batıda ise Bağcılar ilçeleriyle komşudur ( Harita 1). Esenler 16 mahalleden oluşan, 2009
yılı itibarı ile 459 980 nüfuslu bir yerleşmedir. İstanbul‟un Esenler ilçesi yurdumuzdaki göç dalgalarından büyük
oranda etkilenmektedir. Büyük İstanbul Otogarının Esenler ilçesine çok yakın olması, ilçenin merkezi bir
konumda bulunması ve iş fırsatları sebebiyle Esenler göç alan bir merkez haline gelmiştir. Esenler‟in nüfus artış
oranı, İstanbul‟un nüfus artış oranıyla karşılaştırıldığı zaman daha fazla olduğu görülmektedir. Nüfusun bu kadar
hızlı artması bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Çarpık kentleşme, park-bahçe sıkıntısı bu sorunların en
büyükleridir. Eğitim ve sağlık hizmetleri bölge halkının diğer sorunlarındandır. Hızlı nüfus artışı ve kentleşme,
beraberinde değişme ve gelişmeyi meydana getirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Esenler, yerleşme ,nüfus,şehirleşme,göç,İstanbul
Abstract: Esenler District is located in the sought east of Thracian Peninsula. By geographical position, it is a
district in the center of European Side. It neighbors the districts of Bayrampaşa in east, Sultangazi, Başakşehir
in the north, Güngören, Zeytinburnu in the sought, and Bağcılar in the west. Esenler is a settlement consisting of
16 squares with a population of 464557 people. istrict of Istanbul is highly affected by migration waves in our
country. Because of The Great Istanbul Bus Terminal’s being very close to Esenler District, district’s being in a
central position and job opportunities, Esenler has become a migration receiving center. It is observed that the
ratio of population increase in Esenler is higher when compared with the ratio of population increase of
Istanbul. Increasing of population in such a fast pace brings some problems. Non-planned urbanization and
shortages of parks-gardens are the biggest ones of these problems.. Education and Health services are among
the other problems of local community. Fast population increase and urbanization brought along change and
development.
Key words: Esenler, settlement, population, urbanization, migration İstanbul,

1.GiriĢ
Tüm dünyada şehirleşmenin hızla arttığı ve şehir alanlarının hızla genişlediği 20. yüzyılda
İstanbul, dünyanın en fazla şehirleşme oranına sahip ve sınırlarını hızla genişleten en önemli şehirleri
arasında yer almıştır.( Karakuyu, 2006:5) İstanbul özellikle son elli yılda daha önce hiçbir dönemde
olmadığı kadar geniş mekâna yayılmıştır. Bu yayılmada en önemli neden II. Dünya savaşı sonrasında
yaşanan hızlı nüfus artışı ve buna paralel olarak ülkenin yaşamış olduğu yapısal değişimdir. Devletçi
ekonomiden liberal ekonomiye geçişle birlikte yabancı sermaye için fırsatlar yaratılmıştır. Yabancı
sermayenin ağırlıklı olarak yatırımları için pazar,yetişmiş eleman,uygun ulaşım ve iklim imkanlarının
olduğu Marmara Bölgesini tercihi söz konusu olmuştur.Bu durum, yani yeni işyerlerinin açılması ucuz
işgücüne ihtiyaç doğurmuştur.Kırsal alanda nüfus yoğunluğunun artması,makineleşme ile zaten
yetersiz olan iş imkânlarının daha da azalması itici faktör olmuştur.İtici ve çekici faktörlerin eş
zamanlı yaşanması, kırdan şehre göçü hızlandırmıştır.Bu durum İstanbul‟da nüfus yığılması ve
yerleşim sahasının genişlemesi sonucunu doğurmuştur.( Hayır, 2009:3)
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Atışalanı ve Esenler yakın çevresinin en eski halkı Litros ve Avas adlarıyla kurulan köylerde
yaşayan Rumlardır. Yöre halkı Bizans İmparatorluğu'na türlü tarım ürünleri yetiştirerek ekonomik
katkıda bulunmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mahmutbey nahiyesi içerisinde birer Rum
yerleşim yeri olan Litros ve Avas köylerinin etnik yapısı, Lozan Antlaşması'yla değişmiştir.
Cumhuriyet döneminde Rum kökenli halkın Yunanistan'a göç etmesiyle boşalan köylere, Doğu
Mekodanya'dan gelen mübadele göçmenleri iskân ettirilmiştir. Uzun yıllar mübadele köyü konumunda
kalan Litros ve Avas, isimlerini 1930'lu yıllara kadar korumuştur. 1937 -1940 yıllarında
gerçekleştirilen değişiklikle Litros-Esenler, Avas-Atışalanı olarak Türkçeleştirilmiştir.

ġekil 1.Esenler‟in lokasyon haritası

Esenler, 1984 yılına kadar İstanbul Belediyesi‟ne bağlı Şube Müdürlüğü olarak faaliyetlerini
sürdürmüştür. 1984 yerel seçimlerinden sonra Bakırköy Belediyesi Esenler Şube Müdürlüğü olarak
hizmet vermiştir.1992‟de Bakırköy ilçesindeki yerleşmelerden yeni ilçeler oluşturulmuştur. Esenler,
1993 yılında İstanbul‟un 32‟inci ilçesi olarak kurulmuştur.
Esenler; Birlik, Çifte Havuzlar, Davutpaşa, Fatih, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna
(Karabayır), Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Mimar Sinan, Namık Kemal, Nene Hatun, Oruç
Reis, Turgut Reis ve Yavuz Selim olmak üzere 16 mahalleden oluşmaktadır (Şekil 2). 2009 tarihinde
Başakşehir ve Habibler Mahallesi Esenler ilçesinden ayrılmıştır. Başakşehir Belediye olmuş, Habibler
ise Sultangazi Belediyesine bağlanmıştır (Şekil 2). Esenler, askeri alanlar (1886.03 ha) ve meskun
alanlar (1047 ha) dâhil yaklaşık 1883 hektar alana yayılmıştır.
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ġekil 2. Esenler‟in idari yapısı ( 2009)

Esenler ve Atışalanı çevresinde 1970‟li yılların başına kadar tarım ve hayvancılık ekonomik
faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır. 1970‟li yıllardan sonra, hızlı yapılaşma ile beraber tarım ve
hayvancılık yapılacak arazi kalmadığından, ekonomik faaliyetlerde tarım ve hayvancılığın önemi
azalmıştır ve günümüzde tarım arazisi yok denecek seviyeye gelmiştir (Şekil 8).
2. Nüfus ve YerleĢmenin GeliĢimi
İstanbul şehrinin 1950‟lerden itibaren Türkiye ortalamasının üzerinde nüfuslanması, şehrin
merkezi alanlarının değerinin artması ve hem yeni kurulacak sanayi tesislerinin ve hem de göçlerle
gelen düşük gelirli kişilerin merkez dışında bulunan alanlara yerleşmesine neden olmuştur. Bu durum
ise şehrin etrafa doğru yayılmasına neden olmuştur. Esenler ilçesinin bulunmuş olduğu saha da
1980‟lerden sonra bu şekilde nüfuslanarak kırsal yerleşme olmaktan uzaklaşmıştır.
Esenler 1945 yılında 670, 1950 yılında 782 nüfusa sahip bir köy görünümündeydi. Aynı
yıllarda Atışalanı ise sırasıyla 550 ve 680 kişilik nüfusu ile Esenler‟den daha küçük bir köydü. Her iki
yerleşmenin 1945‟deki toplam nüfusu 1220 ve 1950 yılı nüfusu ise 1462‟dir. 1955 yılında Esenlerin
nüfusu 317 kişi artarak 1099‟a ulaşırken, Atışalanı nüfusu 620‟ye düşmüştür. Ancak her iki köyün
toplam nüfusu % 23.5 artarak 1719‟a çıkmıştır. 1950 ve öncesinde İstanbul‟da sanayi henüz küçük
sanayi tarafından temsil edilmekte idi. Sanayileşme hareketi 1954, 1955,1966 yıllarında hazırlanan
Nazım İmar Planları ve ara dönemlerde belirlenen yerel planlar ve sanayi planları ile ilk defa bir plan
dâhilinde gerçekleştirilmeye başlamıştır.
Bu planlı gelişmelere paralel olarak Esenler nüfusu, 1960 yılından sonra doğal nüfus artışı ile
izah edilemeyecek kadar fazla artmıştır. Dolayısıyla bu dönemde başlayan hızlı nüfus artışıyla beraber,
yerleşim alanları da büyümeye başlamıştır.1960‟larda bütün hızıyla süren gecekondulaşmanın
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yanısıra, kentsel mekanın biçimlenişini değiştiren ikinci olgu da imarlı arsalar üzerinde apartmanlaşma
olmuştur. Önce boş alanlar, daha sonra yeşil alanlar, park ve oyun alanları apartmanlarla dolmuştur
(Hayır 2009:33) (Foto1-2). Ayrıca kentsel rantın ve maliyetlerin yükselmesi, büyük sanayinin, kent
çevresine yayılma eğilimini pekiştirmiştir. Sanayileşmenin hız kazanması gecekondulaşmayı
etkilemiştir.
Çizelge 1.Esenler ve İstanbul‟un sayım dönemlerine göre nüfusu ve artış oranları( 1945-2009)
Esenler Atışalanı Esenler toplam nüfus Artış oranı(%)
Artış oranı (%)
İstanbul nüfus
1945 670
550
1220
0
0
1078399
1950 782
680
1462
24
21
1166477
1955 1 099
620
1719
23
21
1268771
1960 3 482
622
4104
48
29
1882092
1965 10709
726
11435
55
24
2293823
1970 31 382
1 222
44976
78
26
3019032
1975 49379
14054
63433
28
25
3904588
1980 68 509
42 264
110773
34
24
4741890
1985 135373
24
24
5842985
1990 223 826 84 530
235328
35
25
7309190
1997 344428
21
18
9198 809
2000 394423
38
36
10018735
2007 517235
19
16
11174257
2008 464557
-9
12569041
12
YIL

2009

-

-

459980

-10

12782960
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Kaynak. TUIK nüfus verileri

1965 yılında Türkiye‟deki iç göçün % 22‟si İstanbul‟a yönelik gerçekleşirken,1962‟de 78000
olan gecekondu sayısı,10 yıl sonra 195000‟e çıkmıştır (Hayır,2009:4). 1960 yılında Esenler‟in nüfusu
1719‟dan 4104‟e çıkmıştır.
Bu beş yıllık dönemde nüfus yaklaşık % 48‟lik bir artış göstermiştir. Ancak bir sonraki beş
yıllık dönemde nüfus %55 artarak, birden bire 11435 kişi olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak
önceleri tarım arazisi olarak kullanılan alanlar yerleşmeye açılmıştır. 1970 yılında Esenler‟in nüfusu %
78 artarak 44976‟ya ulaşmıştır.1970‟li yıllardan sonra meydana gelen göç dalgaları, Merter,
Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve İkitelli Sanayi bölgelerine (İstanbul Nazım İmar Planı) yakınlığı
sebebiyle Esenler ilçesini çok fazla etkilemiştir. İlçede bulunan eski köy merkezlerine eklenen yeni
yerleşim alanlarıyla hızlı bir yapılaşma yaşanmıştır. O dönemlerde İstanbul Belediyesi‟ne bağlı olan
Esenlerde yeterince kontrolün yapılamaması ve imar altyapısının oluşturulamaması sebebiyle
gecekondu bölgeleri oluşmuş ve çarpık bir yapılaşma meydana gelmiştir. Artış 1975‟e kadar devam
ederek, saha nüfusu aynı yılda 63433 kişi olmuştur. Bu döneme kadar Esenler‟e göre nüfusu daha
yavaş artan Atışalanı‟nın da nüfusu dikkat çekici bir şekilde artarak 1222 kişiden 14054 kişiye
ulaşmıştır.
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Foto 1-2 Esenler Dörtyol Meydanının 1963 yılında ve 2010 yılındaki durumu
Kaynak.: Esenler Belediyesi Arşivi

1980 yılında ise, nüfus 47347 kişi artarak 110723 olmuştur. 1980 „de onanan İstanbul
Metropoliten Alan Nazım İmar Planı‟nda yeni sanayi alanları belirlenmiştir. Esenler, belirlenen bu
alanlardan Küçük ve Büyük Çekmece gölleri arasında Firuzköy-Esenyurt, Halkalı, Kirazlı, Güneşli,
İkitelli köylerine yakın olduğu için bu dönemde hem nüfusta hem de yerleşim alanlarının yayılışında
bariz bir büyüme gözlenmiştir. Yani alınan yatırım kararları ,şehirlerin gelişme yönünü,hızını ve
nüfusun dağılımını önemli ölçüde etkilemiştir. Örneğin Esenler yakınındaki İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi, 1980li yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır.
Nüfusu İstanbul metropoliten nüfusundan, daha hızlı büyüme gösteren ilçelere bakıldığında ya
sanayi ya da sanayi dışı etkinliklerin yığılma gösterdiği ve bu yerleşimlerin, İstanbul Metropoliten
Alanı‟nın gelişme doğrultularında yer aldığı belirlenmektedir.1960 yılından 2000‟li yıllara kadar
Esenler‟in nüfus artış oranı İstanbul‟un artış oranından daha yüksek olmuştur ( Şekil 3 ). 1985 yılında
Esenler nüfusu % 24 artarak 135373 kişiye ulaşmış,1990‟da da %35 artarak 235328‟e
çıkmıştır.1990‟lı yıllarda da Esenler yoğun göç almaya devam etmiştir. 1993‟e kadar Esenler
Bakırköy‟e bağlı bir yerleşme idi. Bakırköy‟de göçlerle gelen nüfusun yerleşebileceği kırsal alanların
çokluğu, ulaşım ağının ve bununla birlikte gelişen sanayi ve iş alanlarının yoğunluğu büyümeyi
hızlandırmıştır.
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ġekil 3.İstanbul ve Esenler‟in sayım dönemlerine göre nüfus artış oranları

Esenler 1993 yılında Bakırköy‟den ayrılarak müstakil bir ilçe haline getirilmiştir. 1990‟lı
yıllarda doğu-batı yönünde uzanan E-5 karayolunun kuzeyinde sanayi ve konut alanlarında hiç de
azımsanamayacak oranda nüfus artışı ve şehir gelişimi meydana gelmiştir (Aysu,1990).Böylece
Esenler‟de 1990 yılında 235328 olan nüfus 1997 yılında 344 428 kişiye çıkmıştır. Bugün Bayrampaşa
ilçesi sınırları içinde yer alan ve halk arasında halen, Esenler Otogarı olarak bilinen, Büyük İstanbul
Otogarının 1994 yılında faaliyete geçmesi de nüfuslanmada önemli katkı sağlamıştır.2000 yılında
nüfus artışı devam ederek 394423 kişi olmuştur. 1990-2000 yılları arasında İstanbul‟un nüfus artışının
en fazla gerçekleştiği ilçeleri başta Sultanbeyli olmak üzere, Pendik, Bağcılar, Gaziosmanpaşa,
Avcılar, Ümraniye, Silivri, Esenler ve Küçükçekmece olmuştur. Nüfus artışı 2007 yılına kadar devam
etmiştir.

Kaynak.http://www.tekstilkent.com.tr
Foto3-4. Tekstilkent arazisinin 1993 ve 2010 yılındaki durumu

1990-2000 yılları arasında Tekstil Kentin kurulması, nüfus çeken bir unsur olmuştur. S.S.
Giyim Eşyası İmalat ve Toptan Satıcıları İşyeri Yapı Kooperatifi (Giy-Koop.) ve Tekstil Kent
Kooperatifi ortaklığı ile kurulan Tekstilkent‟in inşaatına 1993 tarihinde başlanılmıştır. Tekstilkent
ulaşım yönünden Atatürk havalimanına 14km, şehir merkezine 16km mesafede, Fatih Sultan Mehmet
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Köprüsüne bağlantılı Tem–Otoyolu üzerindedir. Toplam inşaat alanı 927.000 m²‟ye ulaşan
komplekste, plazalarla birlikte 4265 adet işyeri bulunmaktadır. Tekstilkent, Esenler‟in tarım arazileri
(Şekil 11)‟ nin sanayi ve yerleşmeye açıldığı alanlara önemli bir örnektir ( Foto 3-4 ).
Ayrıca bugün Bayrampaşa ilçesi sınırları içinde kalan Kuru-Meyve Sebze halinin faaliyete
geçmesi de istihdam yaratan önemli bir yatırım olmuştur. Esenler‟in hemen doğusunda yer alan
Bayrampaşa ilçesine yapılan büyük yatırımlar Esenler‟i yerleşim alanı olarak cazip hale getirmiştir.
Özellikle 11bin çalışanı bünyesinde barındıran Bayrampaşa Yaş Meyve Sebze Hali, 1994‟de inşaatına
başlanan ve 2005 yılında faaliyete geçen Mega Center( Kuru Gıda Hali) önemli istihdam
yaratmışlardır. ( Şekil 4).

ġekil 4 . Esenler‟in doğusunda Bayrampaşa ilçesinde yer alan ve Esenler‟i yerleşim alanı olarak cazip hale getiren önemli
istihdam alanları

400 bin m²'si kapalı alan olmak üzere, 647 bin m2'lik alanda, 2 bini aşkın kuru gıda şirketini
aynı çatı altında buluşturan, Mega Center günlük 30 bin kişiyi bulan insan trafiğiyle dev bir kuruluş
olarak önemli bir nüfus kitlesini yakın çevresine çekebilme kapasitesine sahiptir.
Daha önceleri askeri alan olarak kullanılan alanın Yıldız Teknik Üniversitesinin mülkiyetine
verilmesi ve bu sahada 1999 yılında Davutpaşa Kampüsü‟nün kurulması bu sahada nüfusun artmasını
sağlamıştır.
Esenler, Trakya Otoyolu‟na ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü‟ne yan yolla bağlanmakta, yer
Büyük İstanbul Otogar‟ı, hal ve hafif metro güzergahına, Dağyolu Caddesi, Çinçinderesi caddesi,
Atışalan caddesi, Ayvalıdere ana arterleriyle (E-6) karayoluna bağlanmaktadır. Eski Londra Asfaltı ve
E-5 karayoluna da bağlantılıdır. Bu konumu itibariyle Esenler, tam bir ulaşım aksı üzerindedir. Gerek
Atatürk Havalimanı‟na, gerekse her iki boğaz köprüsüne (1. Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü) ve de İstanbul merkezine kısa sürede ulaşılabiliyor olması, insanların Esenler‟i tercih
sebeplerindendir.
2008 yılında Esenler‟den iki mahalle( Habipler ve Başakşehir ) ayrılmış ve Başakşehir ilçesine
dahil edilmiştir. Bu iki mahallenin ayrılmasıyla beraber Esenler‟in nüfusunda düşüş meydana gelmiştir
ve 2007‟de 517235 olan nüfus,2008 yılında 464557‟e düşmüştür.2009 yılında da % 10 azalarak
459980‟e olmuştur.
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Esenler‟de gecekondu ve eski apartmanlaşma şeklinde gelişim gösteren yerleşim alanlarının
yüzü, 2008 yılında yapılan ve Esenler‟in ilk modern site yerleşmesi şeklinde inşa edilen Kemer Park
Evleri ile değişim göstermeye başlamıştır. Çok katlı bloklardan oluşan modern binaları, yeşil alanları,
kapalı yüzme havuzları, spor merkezi, marketi ve peyzaj düzenlemesi ile Esenler‟in kentleşme
sürecinde Kemer Park evleri önemli bir adım olmuştur ( Foto 5). Geçmiş yıllarda tarım arazisi olarak
kullanılan alanda, bugün modern Kemer Park Evleri bulunmaktadır (Şekil 5). Esenler ilçesine bağlı
olan Başakşehir ve Habibler mahallerinin ayrılması sonucu ilçede neredeyse proje yapılacak boş alan
kalmamıştır. Kemer mahallesindeki kısıtlı alan, bugün şekilde görüldüğü gibi kentleşmeden nasibini
almıştır. 1970-1980‟li yıllara kadar tarım arazisi olarak kullanılan alan bugün Kemer mezarlığının
hemen yanında yüksek binalara yerleşim alanı olmuştur.
Bayrampaşa , Zeytinburnu,Bağcılar, Güngören de yapılan konut yatırımları,açılan AVM‟ler
ve otel yatırımları bu yerleşmelere yakın olan Esenleri de cazip hale getirmiştir.Son yıllarda tüm ülke
genelinde sayıları giderek artan lüks alışveriş merkezlerinin Esenler‟in çevresindeki alanlarda açılması
Esenler‟deki yerleşim alanlarının tercih edilmesinde etkili olmuştur. Bayram Paşa‟da açılan Forum
İstanbul, Bağcılarda açılan Kale Alışveriş Merkezi bunlara örnek teşkil etmektedir.

ġekil 5.Kemer Mezarlığı yanındaki arazinin Kemer Park Evleri inşa edilmeden önceki ve inşa edildikten sonraki durumu

Foto 5.Kemer Park Evleri

2007 yılı itibârıyle İstanbul‟un ilçelerindeki nüfus yoğunluğu sıralamasında Esenler on birinci
sıradayeralmaktadır.(Güngören, Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Fatih, Kâğıthane, Beyoğlu,
Zeytinburnu, Kadıköy, Kartal Ve Esenler). İlçe nüfusunun en fazla olduğu mahalle, Fatih ve Nene
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Hatun mahalleleridir. Bu mahalleleri Turgut Reis,Kazım Karabekir ve Davutpaşa mahalleleri takip
etmektedir. Karabayır mahallesinin ana yol arterlerine yakın olması, Davutpaşa‟da Yıldız Teknik
Üniversitesi Kampüsünün olması, nüfus yoğunluğunu arttırmaktadır. Nüfus yoğunluğu en az olan
mahalleler ise Oruç Reis ,Kemer, Çifte Havuzlar ve Yavuz Selim mahalleleridir.Oruç Reis‟de geniş
bir alanın, askeri alan olarak ayrılmış olması yoğunluğu düşürmüştür.Esenler ilçesi merkezi
alanlarından çevre alanlara doğru gidildikçe nüfus yoğunluğu azalmaktadır.
Fatih, Oruç Reis, Nene Hatun mahalleleri 5 kişilik aile büyüklüğü ile ilçenin ortalamalarında,
hane halkı büyüklüğü en fazla olan mahallelerdir. Çok katlı binaların yer aldığı Mimarsinan Mahallesi
ortalama 2 kişilik hane büyüklüğü ile en düşük değere sahiptir.
Esenlerde oturanların büyük bir kısmını, Sivas, Kastamonu, Malatya, Sinop, Tokat ve Giresun
kökenli vatandaşlar oluşturmaktadır.

ġekil 6. Esenler‟in nüfus dağılış haritası

ġekil 7. Esenler‟in mahallelere göre nüfus yoğunluğu
haritası

Başlangıçta Esenler ve Atışalanı olarak iki köy yerleşmesi olan Esenler, bugün birçok
fonksiyonun bulunduğu bir yerleşmedir. Geçmişte tarımsal alan olarak kullanılan alanların çoğu bugün
yerleşmelere açılmıştır. Şekil 8‟de görülen ikamet sahalarının büyük bir bölümü 1970‟li yıllarda tarım
arazisi olarak kullanılmaktaydı. Bu alanların yapılaşmaya açılması kısa sürede ve çok hızlı
gerçekleşmiştir.
Esenler‟in fonksiyon alanlarını incelendiğinde ( Şekil 8); fonksiyon alanlarının çeşitlenmiş
olduğu görülmektedir.Ancak genel bir değerlendirme yapıldığında,en büyük alanı meskun alanların
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oluşturduğu gözlenmektedir.Gerek ticaret ve sanayi alanlarının,gerekse eğitim ve kültür alanlarının
oldukça kısıtlı kaldığı söylenebilir.Ayrıca park-bahçe ve yeşil alanları da son derece yetersizdir.

ġekil 8. Esenler‟in fonksiyon alanları ( 2009)

Sonuç
İstanbul‟da nüfus ve yerleşmenin gelişim sürecine paralel olarak, özellikle 1965 yılından sonra
Esenler‟de de nüfus hızla artmış ve bu artış doğrultusunda yerleşim alanları da büyümüştür. Esenler‟in
sınırları içinde bugün Tekstil Kent dışında büyük istihdam alanları olmasa da, Güngören, Merter,
İkitelli, Bayrampaşa gibi yakın çevresindeki yerleşmelerde açılan sanayi alanları, ticari kuruluşlar,
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konut projeleri, alışveriş merkezleri, çevresine göre arsa ve ev fiyatlarının daha düşük olduğu Esenler‟i
cazip bir yerleşim alanı haline getirmiştir.
Nüfusun bu kadar hızlı artması bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Çarpık kentleşme,
park-bahçe alanlarının yok denecek kadar olması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği önemli
sorun teşkil etmektedir. Esenler sınırları içinde yeni yerleşim alanlarının inşasına uygun boş alanlar
kalmamıştır. Dolayısıyla gecekondulardan ve eski çok katlı apartmanlardan oluşan yerleşim
alanlarında ivedilikle “Kentsel Dönüşüm Projeleri” geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Bunlar toplu
konut projeleri veya site şeklinde oluşumlar olarak düzenlenmelidir. Bu planlamalar yapılırken kişi
başına düşmesi gereken yeşil alan kriterlerine uyulmalı, deprem riski göz önünde bulundurularak
binalar yapılandırılmalıdır.
İleriye yönelik fiziki planlamalar yapılırken, planlamanın sürdürülebilir olmasına dikkat
edilmeli, sadece mekanın fiziki planlaması ile yetinilmeyip, büyük oranda kırsal alanlardan göç ederek
sahaya yerleşmiş olan Esenler halkı için sosyo-kültürel gelişimi sağlayacak, uyum sürecini
kolaylaştıracak sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem verilmelidir.
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